บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 005/2562
วันที่ 11 มีนำคม 2562
เรื่ อง

แจ้ งการจ่ายปั นผล, การโอนกิจการบางส่วน, การลดทุน, การแก้ ไขข้ อบังคับ, การเพิ่มวัตถุประสงค์บริ ษัท
และกาหนดการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 (เพิม่ เติม)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สารสนเทศการปรับโครงสร้ างโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษัท (Partial Business Transfer : PBT)
2. ตารางเปรี ยบเทียบการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2562 ได้ มีมติสาคัญดังต่อไปนี ้
1. มีมติจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2561 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นบริ มสิทธิหมวด ค. จานวน 19,499,999.94 บาท ทังนี
้ ้ การ
จ่ายเงินปั นผลของหุ้นบุริมสิทธิในแต่ละปี คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 5 ของเงินลงทุน หรื ออัตรา 0.1015 บาทต่อหุ้น โดยกาหนดจ่ายเงิน
ปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในวันที่ 28 มีนาคม 2562
2. มีมติให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.03
บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจานวนทังสิ
้ ้น 130,211,445.78 บาท สาหรับรอบปี ปั ญชี 2561 โดยจ่ายจากกาไรสะสมของบริ ษัท โดย
กาหนดให้ วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิปันผล และกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
3. มีมติให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการรายนามดั
้
งต่อไปนีท้ ี่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
กลับเข้ าดารงตาแหน่งตามเดิม
1. พลเอกวินยั ภัททิยกุล
ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
/กรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ
3. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. นายโสภณ ผลประสิทธิ์
กรรมการ
โดยกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนดังนี ้
ประธานคณะกรรมการ
60,000.รองประธานกรรมการ
25,000.กรรมการ
20,000.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000.กรรมการตรวจสอบ
5,000.ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ 30,000.1

บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
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เบี ้ยประชุมกรรมการรายครัง้ ดังนี ้
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

10,000.5,000.5,000.-

บาท/ครัง้
บาท/ครัง้
บาท/ครัง้

หมายเหตุ
ค่าเบี ้ยประชุมรายครัง้ จะจ่ายให้ กบั กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครัง้ ต่อปี และ กรรมการ
ที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้ รับเบี ้ยประชุมรายครัง้ ทังนี
้ ้ กรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการบริ หารการลงทุน จะได้ เบี ้ย
ประชุมรายครัง้ เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครัง้ ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครัง้ ต่อปี โดย กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารจะไม่ได้ รับ
เบี ้ยประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ งบประมาณทังปี
้ สาหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัทมีงบประมาณจานวน 3,740,000
บาท โดยเมื่อได้ จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตาม
สัดส่วนให้ แก่คณะกรรมการตามปริ มาณการปฏิบตั ิงานของแต่ละคณะกรรมการ
4. มีมติให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ บริ ษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท ประจาปี 2562 โดยกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่ อดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ในปี 2562
1. นางสาวนภาพร
สาธิตธรรมพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494
2. นางสาวสาวิณี
สะวานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092
โดยกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับบริ ษัท ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม่ )
5. มีมติให้ นาเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างของบริ ษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษัท
(Partial Business Transfer : PBT) ได้ แก่ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเหล็กเส้ น โดยเป็ นเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตเหล็กเส้ นทังหมด
้
รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้ องให้ แก่บริ ษัทย่อยที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่ (“บริ ษัทย่อย”) ซึ่งบริ ษัทจะถือหุ้นในบริ ษัทย่อยร้ อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทย่อย โดยมูลค่าการโอนกิจการเท่ากับราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ณ วันโอนกิจการและภายหลัง
การโอนกิจการดังกล่าวบริ ษัทจะยังคงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย รายละเอียดแผนการ
ปรับโครงสร้ างกิจการ เป็ นไปตามสารสนเทศที่สง่ มาด้ วย
โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย เป็ นผู้มี อ านาจในการ
ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ ยวข้ องหรื อจาเป็ นเกี่ยวกับการปรั บโครงสร้ างบริ ษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อยได้ ทุก
ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดราคาซื ้อขายกิ จการบางส่วน การกาหนดทุ นจดทะเบียนของบริ ษัทย่อย ให้
สอดคล้ องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน จัดทาและลงนามสัญญาโอน
กิจการบางส่วน จัดทาและลงนามในคาขอและ/หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการ
บางส่วน รวมทังการจั
้
ดทาคาขอ หรื อเอกสารใดๆ และการยื่นคาขอ และ/หรื อเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2
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การปรับโครงสร้ างกิจการของบริ ษัทโดยการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อย ไม่เข้ าข่ายเป็ นการทารายการจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ .ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเข้ าข่าย
เป็ นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สาคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด ซึ่ง
บริ ษัทจะต้ องขออนุมตั ิการปรับโครงสร้ างกิจการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
6. มีมติให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 160,001,988.80 บาท
(หนึ่งร้ อยหกสิบล้ านหนึ่งพันเก้ าร้ อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์ ) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ ยังไม่ได้ ออกจาหน่ายออกจานวน
400,004,972 หุ้น (สี่ล้านสี่พนั เก้ าร้ อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน
2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสามล้ านห้ าแสนหนึ่งหมื่นห้ าพันสามร้ อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์ ) เป็ น
2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้ อยสิบสามล้ านห้ าแสนหนึง่ หมื่นสามพันสามร้ อยสีส่ ามบาทหกสิบสตางค์ ) ดังนี ้
- ลดทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 160,000,000 บาท (หนึ่ ง ร้ อยหกสิ บ ล้ า นบาท) จากหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน
400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้ านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ที่ออกโดยมติที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
- ลดทุนจดทะเบียนจานวน 1,988.80 บาท (หนึ่งพันเก้ าร้ อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) คงเหลือจากการ
จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4,972 หุ้น (สีพ่ นั เก้ าร้ อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.40 บาท (สีส่ บิ สตางค์)
7. มีมติให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 12, 30, 31, 40 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทในปั จจุบนั และเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ ยกเลิก
ข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
8. มีมติให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท “ประกอบกิจการให้ บริ การ
อบรมสัมมนาทุกประเภท ทังนี
้ ้ ไม่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนที่ประกอบอาชีพปรกติ”
9. มีมติกาหนดวันประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ
โรงแรมแม่นา้ รามาดา พลาซ่า กรุ ง เทพฯ ห้ อ งแม่น า้ แกรนด์ บอลรู ม ชัน้ 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริ ญ กรุ ง เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561
ระเบียบวาระที่ 2
รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัท ในรอบปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิการการจ่ายเงินปั นผล
ระเบียบวาระที่ 5
พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกจากต าแหน่ง ตามวาระ และก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 8
ระเบียบวาระที่ 9
ระเบียบวาระที่ 10

ระเบียบวาระที่ 11
ระเบียบวาระที่ 12

พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั ง้ ผู้ สอบบั ญ ชี และก าหนดค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี
ประจาปี 2562
พิจารณาอนุมัติ การปรั บโครงสร้ างของบริ ษัท โดยการโอนกิ จการบางส่วนของบริ ษั ท
(Partial Business Transfer : PBT)
พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 12, 30, 31, 40
พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้ อย
หกสิบล้ านหนึ่งพันเก้ าร้ อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์ ) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ ยัง
ไม่ได้ ออกจาหน่ายออกจานวน 400,004,972 หุ้น (สี่ล้านสี่พนั เก้ าร้ อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40
บาท (สองพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสามล้ านห้ าแสนหนึ่งหมื่นห้ าพันสามร้ อยสามสิบสองบาทสี่
สิบสตางค์ ) เป็ น 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้ อยสิบสามล้ านห้ าแสนหนึ่งหมื่น
สามพันสามร้ อยสีส่ ามบาทหกสิบสตางค์)
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในวันที่ 26 มีนาคม
2562

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

………………………………
(นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)
กรรมการ
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สำรสนเทศกำรปรับโครงสร้ ำงของบริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
โดยกำรโอนกิจกำรบำงส่ วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT)
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
ได้ มีมติอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างของบริ ษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษัท (Partial Business Transfer : PBT) ให้ แก่
บริ ษัทย่อยที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่ (“บริ ษัทย่อย”) ซึ่งบริ ษัทจะถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อย และจะเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป โดยมีรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้ างกิจการดังต่อไปนี ้
1. กำรปรับโครงสร้ ำงกิจกำรโดยกำรโอนกิจกำรบำงส่ วน (Partial Business Transfer: PBT)
บริ ษัทจะดาเนินการปรับโครงสร้ างของกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษัท (Partial Business Transfer :
PBT) เป็ นการโอนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิตเหล็กเส้ นทังหมด
้
รวมถึงบุค ลากรที่เกี่ยวข้ องให้ แก่บริ ษัทย่อยที่จะจัดตัง้
ขึ ้นใหม่ (“บริ ษัทย่อย”) ซึ่งบริ ษัทจะถือหุ้นในบริ ษัทย่อยร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อย ซึ่งบริ ษัทจะทาการโอน
กิจการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่
516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนกิจการบางส่วนให้ แก่กนั
ของบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัทจากัด เพื่อยกเว้ นรัษฎากร รวมทังประกาศอื
้
่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว (Partial Business
Transfer : PBT)
การโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อยดังกล่าวเป็ นการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทจึงไม่มีผลกระทบที่มี
นัยสาคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุม่ บริ ษัทแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ ม าหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็ นรายการที่ต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์การทา รายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) อย่างไร
ก็ดี การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวถือเป็ นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สาคัญของบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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2. แผนภำพแสดงโครงสร้ ำงกลุ่มบริษัทก่ อนและภำยหลังกำรปรับโครงสร้ ำงกิจกำร
โครงสร้ างปั จจุบนั ของกลุม่ บริ ษัท

โครงสร้ างหลังการปรับโครงสร้ าง
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3. หลักกำรและเหตุผลในกำรปรับโครงสร้ ำงกิจกำร
การปรับโครงสร้ างกิจการในครัง้ นี ้ เป็ นการดาเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนการดาเนินธุกิจตามที่ได้ กาหนดไว้ การ
ปรับโครงสร้ างกิจการจึงมีหลักการและเหตุผลดังนี ้
1. การปรับโครงสร้ างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการดาเนินกิจการและการบริ หารงานของกลุ่มบริ ษัทให้ มี
ความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยบริ ษัทสามารถวัดผลการดาเนินกิจการของแต่ละธุรกิจได้ อย่างชัดเจน ทาให้ การบริ หารงาน
ของกลุม่ บริ ษัทเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ ้น
2. ช่วยให้ บริ ษัทสามารถบริ หารความเสีย่ งของแต่ละธุรกิจได้ ดขี ึ ้น
3. เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
4. ขัน้ ตอนในกำรปรับโครงสร้ ำงของกิจกำร
4.1 บริ ษัทจะจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่ออนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้ าง
กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และการดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับโครงสร้ าง
กิจการ
4.2 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติแผนการปรั บโครงสร้ างกิ จการโดยการโอนกิ จการบางส่วน (Partial
Business Transfer: PBT) บริ ษัทจะดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพื่อรองรับการโอนธุรกิจการผลิตเหล็กเส้ น ทังเครื
้ ่ องจักรอุปกรณ์
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการประอบธุรกิจดังกล่าว ในราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value)
4.3 การปรับโครงสร้ างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่ วนให้ แก่บริ ษัทย่อย คาดว่าจะดาเนินการเสร็ จสิ ้นภายในปี
2562 ทัง้ นี ้ ขอมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจในการ
ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ ยวข้ องหรื อจาเป็ นเกี่ยวกับการปรั บโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อยได้ ทุก
ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดราคาซื ้อขายกิจการบางส่วน จัดทาและลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน จัดทา
และลงนามในคาขอและ/หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน การพิจารณา
กาหนดการทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อยให้ สอดคล้ องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข PBT รวมทังการจั
้
ดทาคา
ขอหรื อเอกสารใดๆ และการยื่นคาขอ และ/หรื อเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
5. ผลกระทบของกำรปรับโครงสร้ ำงกิจกำรต่ อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
การปรับโครงสร้ างของบริ ษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษัท จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท เนื่องจากเป็ นการโอนกิจการบางส่วนให้ กบั บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นทังหมด
้
ฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานในงบการเงินรวมของบริ ษัทภายหลังการปรับโครงสร้ างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในงบ
การเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้ าง ยกเว้ นแต่ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการโอนธุรกิจ การปรับโครงสร้ างกิจการครัง้ นี ้จึงไม่สง่ ผล
กระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
6. ผลกระทบของกำรปรับโครงสร้ ำงต่ อผู้ถอื หุ้นของบริษัท
ไม่สง่ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เนื่องจากภายหลังการปรับโครงสร้ าง บริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัทย่อยที่
จัดตังขึ
้ ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้ างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริ ษัทไม่มีการเปลีย่ นแปลง
7. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรทำรำยกำร
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คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้ างของบริษัทโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษัทให้ แก่บริ ษัทย่อย เป็ น
การแบ่งแยกสายงานของธุรกิจให้ มีความชัดเจนมากขึ ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการ อีกทัง้ ยังเป็ นการเปิ ดโอกาส
ในการขยายธุรกิจเหล็ก ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของกลุม่ บริ ษัท และธุรกิจที่สนับสนุนกลุม่ บริ ษัท รายการดังกล่าวจึงเป็ นมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผลคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมตั แิ ผนการโอนกิจการดังกล่าว
8. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือกรรมกำรของบริษัทที่แตกต่ ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
- ไม่มี –
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ตำรำงเปรียบเทียบกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
ได้ มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที1่ 2, 24, 25, 31 โดย
ให้ ย กเลิก ข้ อ ความเดิ ม และให้ ใ ช้ ข้ อ ความใหม่ โดยมี ร ายละเอี ย ดของการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ตามตาราง
เปรี ยบเทียบระหว่างข้ อบังคับของบริ ษัท ฉบับปั จจุบนั และข้ อบังคับของบริ ษัท ที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
ข้ อบังคับของบริษัทฉบับปั จจุบัน

ข้ อบังคับของบริษัทที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

ข้ อ ที่ 12. บริ ษั ท จะมอบหมายให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย หรื อบริ ษัทหนึง่ บริ ษัทใด หรื อบุคคลหนึง่ บุคคล
ใดเป็ นนายทะเบียนหุ้นก็ได้

ข้ อที่ 12. บริ ษัทจะมอบหมายให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรื อบริ ษัทหนึ่งบริ ษัทใด หรื อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ น
นายทะเบียนหุ้นก็ได้
ในกรณีที่บริ ษัทมอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ ากัด เป็ นนายทะเบี ย นหุ้น ของบริ ษั ท วิ ธี
ปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามที่นาย
ทะเบียนหุ้นกาหนด

ข้ อที่ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมา
ประชุมอย่างน้ อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฎิบตั ิตามหน้ าที่ได้ ถ้ ามี
รองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
หรื อ มี แ ต่ไม่สามารถปฎิ บัติ ห น้ า ที่ ได้ ให้ ก รรมการ ซึ่ง มา
ประชุม หรื อเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่ กรรมการซึ่งมี
ส่ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ งใดไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในเรื่ อ งนัน้ ถ้ า
คะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้ ประธานในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย ง
เพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงชี ้ขาด

ข้ อที่ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมา
ประชุม อย่างน้ อ ยไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่
อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฎิบตั ิตามหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรอง
ประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน หรื อ
มีแต่ไม่สามารถปฎิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการ ซึ่งมาประชุม
หรื อเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ปรานในที่ประชุมจะ
กาหนดให้ กรรมการของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุม และดาเนินการ
ใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก้ได้ โดยที่
กรรมการอย่างน้ อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้ องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม
ต้ องอยูใ่ นประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามวรรคสอง ต้ องมี
กระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ โดย
ให้ มีการบันทึกเสียง หรื อทังภาพและเสี
้
ยงแล้ วแต่กรณี ของ
กรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
รวมทังข้
้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว
9

บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
และมี ร ะบบควบคุ ม การประชุ ม เป็ นไปตามกฏหมายที่
เกี่ยวข้ อง
ข้ อบังคับของบริษัทฉบับปั จจุบัน

ข้ อบังคับของบริษัท ที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
กรรมการบริ ษั ท ซึ่ง เข้ า ร่ ว มประชุม คณะกรรมการผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวีการ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา
ข้ างต้ น ถือว่าเป็ นการเข้ าร่ วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์
ประชุ ม ได้ และถื อ ว่ า การประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ดัง กล่า ว มี ผลเช่ น เดี ย วกับ การประชุม ตาม
วิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฏหมาย และข้ อบังคับฉบับนี ้
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่ กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่ง
เสียงชี ้ขาด

ข้ อ ที่ 31. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ป ระธาน
กรรมการ หรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายส่ ง หนัง สื อ นัด เชิ ญ
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม
เว้ นแต่กรณี จาเป็ น รี บด่วนเพื่อรั กษาสิทธิ หรื อประโยชน์
ของบริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวัน
ประชุมให้ เร็ วกว่านันได้
้

ข้ อ ที่ 31. ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ป ระธาน
กรรมการ หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดเชิญประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้ นแต่กรณี
จาเป็ น รี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านัน้
ได้
ในการจั ด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการ รวมทัง้
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอาจจัดส่ง
หนั ง สื อ เชิ ญประชุ ม คณะกรรมการ รวมทั ง้ เอกสาร
ประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทน
ก็ ไ ด้ ในการนี ผ้ ้ ู มี ห น้ าที่ จั ด การประชุ ม ต้ อ งจัด เก็ บ ส าเนา
หนังสือเชิญประชุมไว้ เป็ นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้ อที่ 40. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วนั
สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราว
อื่ น นอกจากที่ ก ล่า วแล้ ว ให้ เ รี ย กว่า การประชุม วิ สามัญ
คณะกรรมการจะเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น เป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกัน

ข้ อที่ 40. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี่) เดื อ นนับแต่วัน
สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น
นอกจากที่ ก ล่ า วแล้ ว ให้ เรี ยกว่ า การประชุ ม วิ ส ามั ญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
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นับ จ านวนหุ้น ได้ ไม่น้ อ ยกว่า หนึ่ง ในห้ า ของจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สบิ ห้ า)
คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวน

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรื อหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ สิบ (10) ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกัน
ทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ

ข้ อบังคับของบริษัทฉบับปั จจุบัน

ข้ อบังคับของบริษัท ที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

หุ้ นที่ จ าหน่ า ยได้ ทัง้ หมดจะเข้ าชื่ อ กั น ท าหนัง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้ เรี ยกประชุม
ไว้ ให้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ วย ในกรณี เ ช่ น นี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1
(หนึง่ ) เดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายใน
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้
ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยก
ประชุ ม เองก็ ไ ด้ ภ ายในสี่ สิ บ ห้ า (45) วัน นับ แต่ วัน ที่ ค รบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัท
ต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการ
ประชุม และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผู้ถื อ หุ้น ตามวรรคสามนัน้ ครั ง้ ใดจ านวนผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง
มาร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 42 ผู้
ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
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